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 جتماعيةالدراسات اال ـالمسلســـــــــــلة الســــــ

 

 الجوانب الطبيعية )االمتدادات( -: 2ص

 أصغر الدول. –اشباه الجزر  –اهم الجزر  -: 3ص

 سهول(. –هضاب  –التضاريس )جبال  -: 4ص

 توزيع السكان(. –الجوانب البشرية )أنواع السالالت البشرية  –األقاليم المناخية  -: 6ص – 5ص 

 –الخصائص الصحية  –الخصائص التعليمية  –خصائص السكان )التركيب العمري  -: 7ص

 قوة العمل(. –الخصائص االقتصادية 
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 جتماعيةالدراسات اال ـالمسلســـــــــــلة الســــــ

 قارة اسيا

 

 كيفية تحديد الشرق والغرب والشمال والجنوب

 خط االستواء لتحديد الشمال والجنوب

 لتحديد الشرق والغرب 180نتش وخط طول خط جري

وافريقيا وأروبا يمر بهما خط  ، واألميركتين غرب جرينتشاسيا وأستراليا شرق جرينتش

 جرينتش

 سؤال ذكاء

 ؟خط جرينتش لما قلنا عنه انه في خط غربي ا يقع شرقشرق 170خط طول  ان بالرغم من

النهما يقعان شرق خط  شرقا( 26شرقا و 170االمتداد هو )نقول ان  اليس من الصحيح

 .جرينتش

 الجواب 

 غربا. 170لذلك قلنا عليه  180يقع بالتحديد غرب خط طول  170الن خط طول  فلنفهم

 جنوب شمال غرب شرق االمتدادات

 10 81 170 26 قارة اسيا

)عدد خطوط فستجد ان  180درجة غرب خط  170شرق خط جرينتش و 26فتحسب هكذا 

 ما بين القوسين هو المهم. → خط طول( 164قارة اسيا = 

تحيط بها المياه من ثالث جهات المحيط القطبي في الشمال والمحيط الهادي في الشرق المحيط 

 الهندي في الجنوب
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 جتماعيةالدراسات اال ـالمسلســـــــــــلة الســــــ

 يوجد بها أكبر بحر مغلق في العالم وهو بحر قزوين

يفصلها عن قارة أوربا غربا جبال االورال التي تمتد داخل روسيا ويفصلها مضيقا البوسفور 

 والدردنيل وبحر مرمرة 

 يفصلها عن شبه جزيرة سيناء والبحر األحمر مضيق باب المندب

 اهم الجزر

 اليابان  -1

 الفلبين -2

 اشباه الجزر

 شبه الجزيرة العربية. -1

 شبه جزيرة الفلبين. -2

 أصغر دول العالم

 سنغافورة -1

 البحرين -2
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 جتماعيةالدراسات اال ـالمسلســـــــــــلة الســــــ

 

 

 الجبال   (1

 صفاتها متالصقة وضخمة

 جبال غرب القارة -1

 طرطوس في تركيا 

 زاجروس في العراق وإيران 

 جبال وسط القارة -2

  جبال الهيمااليا وتوجد بها اعلى قمة في العالم وهي إفرست والتي تصل ارتفاعها الى

 مترا. 8848

 جبال شرق القارة -3

 جبال اليابان 

 الهضاب  (2

 صفاتها متالصقة ومتالحمة وتحدها سالسل جبلية مرتفعة وضخمة

 هضبة وسط القارة -1

  هضبة التبت وتعرف بسقف العالم الرتفاعها عن قمم الجبال وهي اعلى هضاب العالم 

 هضبة االناضول في تركيا -2
 هضبة شبه الجزيرة العربية في غرب القارة -3

 السهول  (3

 السهول الساحلية -1

  بحر قزوينسهول متفرقة حول 

  على طول سواحل البحار والمحيطاتسهول تحيط بالقارة 

 السهول الفيضية -2

 السهول الشمالية 
 انهار في سيبريا 3أشهر األنهار 

 لينا    3ينسي             2اوب               1

 من الجنوب الى الشمال     -: اتجاه الجريان

 الشمالي في المحيط القطبي -المصب: 

  الصين ومنشورياسهول شرق 

 نهر السيكيانج –نهر هوانجو  – أشهر األنهار    نهر اليانجتسي

  يصب في الخليج العربيسهول دجلة والفرات 

  يصب في المحيط الهنديسهول نهر السند 

  يصب في خليج البنغالسهول الجانج 
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 جتماعيةالدراسات اال ـالمسلســـــــــــلة الســــــ

 األقاليم المناخية للقارةتوزيع خريطة توضح 

 اإلقليم االستوائي وشبه االستوائي -1

 جزر إندونيسيا والماليو 

 اإلقليم المداري الحار -2

 جنوب غرب اسيا 

 اإلقليم الموسمي -3

  الهند 

 شبه جزيرة الهند الصينية جنوب الصين 

 اإلقليم الصحراوي -4

 شبه الجزيرة العربية 

 أوال الدافئة

 إقليم الصحاري المعتدلة -1

 وسط القارة 

 إقليم البحر المتوسط -2

 على سواحل الشام 

 جنوب تركيا 
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 جتماعيةالدراسات اال ـالمسلســـــــــــلة الســــــ

 إقليم المعتدل الصيني -3

 شرق الصين 

 ثانيا الباردة

 إقليم المعتدل البارد -1

 شرق الصين 

 كوريا الشمالية 

 شرق اليابان 

 القاري البارد -2

  اسيا على شكل نطاق عرضيوسط 

 إقليم التندرا -1

 .األجزاء القطبية شرق سيبريا 

 اإلقليم الجبلي -2

 .على قمم جبال الهيمااليا 

 

 

 الساللة الزنجية

 قبائل الفدا جنوب شرق الهند

 الساللة المغولية

سكان الصين ودول شرق وجنوب شرق اسيا واليابان وكوريا ومنغوليا وسيبيريا )جماعة 

 .التنجوس(

 

 

تمثل قارة اسيا  -1
2

3
 .عدد سكان العالم 

 نهري الهوانجهو واليانجتسي في الصين، والجانج في الهند.يتركز السكان في  -2

الجزر ذات التربة الجيدة مثل جزيرة جاوة وهي أكثر مناطق العالم  يتركز السكان في -3

 ازدحاما بالسكان، الجزر اليابانية، جزر الفلبين.

الصين والهند أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان حيث تعد دولة الصين تمثل  -4

 .%17.2من سكان العالم، والهند  20%

 .والهضبيةة في المناطق الجبلية يقل السكان في سهول سيبريا ووسط القار
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 جتماعيةالدراسات اال ـالمسلســـــــــــلة الســــــ

 النتائج المترتبة على زيادة عدد السكان في معظم دول اسيا

 قلة الغذاء. -1

 قلة دخل نصيب الفرد القومي. -2
 انخفاض مستوى معيشة الفرد. -3

 كثرة الهجرات الغير شرعية تتجه الى أوربا والخليج العربي. -4

 

 

 

 التركيب العمري

 السن فئة صغار -1

 .%40تصل نسبة فئة صغار السن الى أكثر من 

 الخصائص التعليمية

في  %60 - %40في الصين،  %75، %95اليابان وروسيا الى تصل نسبة المتعلمين في 

 الهند وباكستان

 الخصائص الصحية

 روسيا -: دول ذات رعاية صحية فائقة

 االمارات –األردن  -: دول ذات رعاية صحية مرتفعة

 نيبال -: رعاية صحية منخفضةدول ذات 

 الخصائص االقتصادية

 دول الخليج -: دول ذات دخل اقتصادي مرتفع

 تركيا -: دول ذات دخل اقتصادي فوق المتوسط

 إيران. –الصين  -: دول ذات دخل اقتصادي أقل من المتوسط

 الهند. –باكستان  -: دول ذات دخل اقتصادي زراعي منخفض

 قوة العمل

 - :تصل نسبة قوة العمل في الزراعة الى

 في الهند والصين. 80% – 60 -1
 في تركيا وإيران. 60% – 30 -2


